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Luxbright AB (publ) 
Halvårsrapport januari – juni 2020 

 

VD:s kommentar 

Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till nya och gamla aktieägare för förtroendet ni visar genom er 
investering i den nyligen avslutade emissionen. Vår ursprungliga plan var att i samarbete med Skills Corporate 
Finance introducera Luxbright på First North under juni månad. Då marknaden blev kraftigt påverkad av 
coronoaviruset beslöts istället att välja en bryggfinansiering fram till en IPO vilket blev den genomförda 
företrädesemissionen. Denna stängdes i slutet av maj och blev mycket lyckad. Vi efterfrågade 10 MSEK och 
gensvaret från våra ägare var mycket positivt. Tillsammans med nya investorer blev emissionen övertecknad 
med cirka 30 %. Detta innebär att bolaget är bra kapitaliserat och vi kan fortsätta vår utveckling inför nästa 
steg. 

Produktion 

Luxbright har komponentproduktion i Sverige och slutmontering i Kina. Vi var sannolikt bland de sista svenska 
bolagen att lämna Kina vid coronautbrottet i slutet av januari. Alternativa slutmonteringsmöjligheter 
planerades till Italien men det visade sig inte möjligt, av samma skäl. Vi var också sannolikt ett av de första 
bolagen att återvända till Kina igen i mitten av mars. Efter en period i obligatorisk karantän har vi varit aktiva i 
fabriken och verksamheten fungerar nu nästan normalt. De kvalitetshöjande åtgärder som vi identifierade i 
januari har nu kunnat implementeras i produktionen. Vi har nu producerat ett större antal microfokusrör med 
bra kvalitet och jobbar vidare med prestandahöjande utveckling. 

Leveranser 

Efter en positiv feedback från vår leverans i november 2019 fick vi en kompletterande order från Mars 
Bioimaging på ytterligare 5 st system och har under juni levererat dessa till Nya Zealand. Vi ser en ökad 
efterfrågan även om många bolag världen över har haft ett något lägre tempo under epidemin. 

Förstärkningar 

Två nya medarbetare i rollerna som Development Manager samt Product Manager. De jobbar tätt tillsammans 
med teamet och ansvarar gemensamt också för att utveckla våra processer kring både lansering och 
produktion. Förutom förstärkningar i organisationen så investerar vi nu under sommaren i ytterligare test- och 
mätutrustningar för att kunna påskynda utvecklingen. 

Framtid 

Styrelsen och teamet på Luxbright jobbar nu intensivt vidare på att förbereda bolaget och organisationen inför 
en IPO under hösten. Exakt tidpunkt för vår IPO beror på hur marknaden utvecklar sig. Vi känner en positiv 
utveckling och ett bra gensvar från våra kunder. Vi satsar framåt och bygger ett starkare bolag för framtiden! 
Vi hoppas att ni alla får njuta av en trevlig hemester i avvaktan på att omvärlden så sakteliga återgår till det 
normala. 

 

  
Mats Alm, CEO 
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Viktiga händelser 

januari – mars 

● På grund av pandemin avbryts verksamhet i Kina men bolaget återvänder redan i mars. 

● Extra bolagstämma hålls inför en notering 

 

april – juni 

● Företrädesemission som tillför bolaget cirka 13 MSEK genomförs 

● Två nya medarbetare ansluter till Luxbright 

● Leverans av 5 system till Mars Bioimaging, Nya Zeeland 

 

Händelser efter periodens slut 

● Bolaget erhåller en order från Meter Inc., USA 

 

Finansiell rapport januari - juni 

Omsättning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 882 (523) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -5 038 (-4 434) KSEK, innebärande 
en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -5 084 (-4 488) KSEK eller -0,31 (-0,44) kronor per 
aktie. Det negativa resultatet beror främst på utebliven nettoomsättning. Under 2016 genomfördes ett 
teckningsoptionsprogram med avslut 2023 innebärande att vid fullt tecknande tillkommer 85 200 aktier som 
ger en utspädning om ca 0,5 %. Periodens resultat efter skatt per aktie blir då -0,31 kronor.  

Kassaflöde 

Rörelsens kassaflöde var -5 828 (-6 906) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 3 834 (6 633) KSEK.  

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Luxbrights 
”Informationsmemorandum inbjudan till teckning av aktier i Luxbright AB mars 2020” samt Årsredovisning 
2019. 

 

Framtidsutsikter 

Styrelsen lämnar ingen kvantifierad prognos för 2020, men sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står 
väl positionerat för en fortsatt kommersialisering av bolagets produktserier. 

 

 

 

 

http://irheliospec.aaff.se/wp/wp-content/uploads/2016/12/inbjudan-till-teckning-av-aktier-november-2016-50842-Heliospectra_Prospekt_2016-11-17.pdf
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Kommande informationstillfällen 

● Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020 2021-02-26 

 

Göteborg den 3 augusti 2020, 

/Styrelsen  
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Resultaträkning 2020 2019 2019
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-juni jan-juni jan-dec

Nettoomsättning 882 523 704

Övriga rörelseintäkter 715 2 476 3 666
1 597 2 999 4 370

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -359 - -
Övriga externa kostnader -3 104 -3 595 -7 840
Personalkostnader -3 142 -3 826 -6 844
Av- och nedskrivningar -29 -11 -34
Övriga rörelsekostnader -1 -1 -201
Rörelseresultat -5 038 -4 434 -10 549
Rörelsemarginal neg neg neg
Summa finansiella poster -46 -54 -105
Resultat före skatt -5 084 -4 488 -10 654

Skatt - -
Resultat efter skatt -5 084 -4 488 -10 654

Kassaflödesanalys 2020 2019 2019
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-juni jan-juni jan-dec
Resultat efter finansiella poster -5 084 -4 488 -10 654
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet, av- och nedskrivningar av tillgångar 29 11 34
Förändring av rörelsekapital -773 -2 429 -2 852
Rörelsens kassaflöde -5 828 -6 906 -13 472
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 248 -1 308 -2 150
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 910 14 847 13 848
Periodens kassaflöde 3 834 6 633 -1 774

Likvida medel vid periodens början 6 335 8 109 8 109
Likvida medel vid periodens slut 10 169 14 742 6 335

Nyckeltal 2020 2019 2019
jan-juni jan-juni jan-dec

Omsättning per aktie, SEK 0,05 0,05 0,07
Resultat per aktie efter skatt, SEK -0,31 -0,44 -1,05
Rörelsemarginal, % neg neg neg
EBITDA, KSEK -5 009 -4 423 -10 515
EBITDA marginal, % neg neg neg
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Balansräkning 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Belopp i tusental kronor (KSEK)
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9 097 6 728 7 946
Materiella anläggningstillgångar 289 246 223
Summa anläggningtillgångar 9 386 6 974 8 169

Varulager 41
Kortfristiga fordringar 1 484 848 939
Kassa och bank 10 169 14 742 6 335
Summa omsättningstillgångar 11 694 15 590 7 274

Summa tillgångar 21 080 22 564 15 443

Eget kapital och skulder
Eget kapital 16 412 16 668 10 502
Långfristiga skulder 1 976 2 316 2 061
Kortfristiga skulder 2 692 3 580 2 880
Summa eget kapital och skulder 21 080 22 564 15 443

Förändring eget kapital 2020 2019 2019
Belopp i tusental kronor (KSEK) jan-juni jan-juni jan-dec
Ingående eget kapital 10 502 6 900 6 900
Periodens resultat efter skatt -5 084 -4 488 -10 654
Nyemission 767 365 365
Emissionskostnad -1 287 -744 -744
Överkursfond 11 514 14 635 14 635
Utgående eget kapital 16 412 16 668 10 502

Nyckeltal 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Antal aktier, tusental 16 239 10 143 10 143
Eget kapital/aktie, SEK 1,0 1,6 1,0
Soliditet 77,9% 73,9% 68,0%
Kassalikviditet 433% 435% 253%
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Redovisningsprinciper och noter 

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms ”Vägledning för upprättande av 
halvårsrapport”. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen 
för 2019 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om 
inget annat anges. 

 

Definitioner 

Omsättning per aktie    EBITDA 

Nettoomsättning i relation till antalet aktier  Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar 

Resultat per aktie efter skatt _   Eget kapital/aktie 

Resultat efter skatt i relation till antal aktier  Eget kapital i relation till antal aktier 

Rörelsemarginal     Kassalikviditet 

Rörelseresultat i relation till total omsättning Kortfristiga fordringar plus likvida medel i relation till 
kortfristiga skulder 

EBITDA marginal     Soliditet  

EBITDA i relation till total omsättning Eget kapital i relation till totala tillgångar 

  

Aktien 

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag 
förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av NVR – Nordiska 
Värdepappersregistret. Aktiekapitalet i Luxbright uppgår per den 30e juni 2020 till 2 035 438,88 kronor 
fördelat på 16 238 511 aktier med ett kvotvärde om 0,125 kronor. 

 

Teckningsoptioner 

Under 2016 genomfördes ett teckningsoptionsprogram med avslut 2023 innebärande att vid fullt tecknande 
tillkommer 85 200 aktier som ger en utspädning om ca 0,5 %. 

 

Certified Adviser 

FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm 
Tel +46 8 528 00 399 
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Ägarförteckning 

Per 2020-06-30 

Aktieägare Antal aktier Ägarandel 
Almi Invest AB 1 382 077 8,49% 
Quiq Distribution Holding AB 1 088 673 6,69% 
GU Ventures AB 1 055 597 6,48% 
Lindeblad Venture AB 1 000 000 6,14% 
Hu, Qiuhong 766 758 4,71% 
Tellort Capital AB 750 000 4,61% 
Carljohan Lagervall AB 517 000 3,17% 
Ergonor Aktiebolag 514 965 3,16% 
AB Krösamaja 500 000 3,07% 
Mastan AB 500 000 3,07% 
Övriga ägare 8 163 441 50,41% 
Totalt 16 238 511 100,00% 

 

Totalt antal aktieägare uppgår till 140. 

 

Luxbright i korthet 

Luxbright grundades år 2012 med visionen att producera världens mest avancerade röntgenrör för kunder inom 
medicinsk radiologi, industriell NDT samt säkerhetsbranschen. Bolaget har utvecklat en innovativ produkt som 
möjliggör högupplöst bildåtergivning vid en väsentligt lägre strålningsdos. Den patenterade teknologin gör 
produkten till ett kraftfullt, stabilt, exakt och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör, vilket till 
stor del grundar sig i den lägre strålningsdosen, produktens förmåga att undvika överhettning, dess korta stigtid 
och dess mikrofokus. Luxbrights produktlinje består av dels den innovativa M-serien (mikrofokus och kylning), 
en vidareutveckling av konventionella varmfilamentbaserade röntgenrör och dels av FM-serien (Fältemission 
och mikrofokus) som kombinerar en unik fältemissionsbaserad nano Zinkoxid (ZnO) kallkatod-teknik med 
mikrofokus funktionalitet.  

Luxbright har sitt kontor centralt beläget i Göteborg på Medicinareberget. Placeringen av kontoret ger Bolaget 
fördelar gällande nätverksbyggande och synergieffekter då området huserar flera bolag inom bland annat 
biotech och medtech samt ligger i nära anslutning till ett av norra Europas största sjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Chalmers Teknologiska Högskola. Bolaget har därutöver närvaro i USA, Frankrike, 
Tyskland och Kina genom bolagets konsultnätverk. För ytterligare information hänvisas till Luxbrights 
”Informationsmemorandum inbjudan till teckning av aktier i Luxbright AB mars 2020” samt Årsredovisning 
2019. 

 

 

 

 

 

http://irheliospec.aaff.se/wp/wp-content/uploads/2016/12/inbjudan-till-teckning-av-aktier-november-2016-50842-Heliospectra_Prospekt_2016-11-17.pdf
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Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

VD Mats Alm, +46 (0)702-612011, mats.alm@luxbright.com 

Styrelseordförande Anders Brännström, +46 (0)705-591093, abr@ergonor.se 

CFO Håkan Bengtsson, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@luxbright.com 

 

Göteborg den 3 augusti 2020, 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår rapport över denna delårsrapport har avgivits den        oktober 2020 

Ernst & Young AB 

 

 

_______________________________ 

Inger Sjöberg 

Auktoriserad revisor 
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